GØR KOLDE HÆNDER VARME
MED VELFÆRDSTEKNOLOGI
FOR BORGERNE ER DER STORE GEVINSTER AT HENTE MED DEN ØGEDE DIGITALISERING – IKKE MINDST NÅR VI SER PÅ LIVSKVALITETEN. PLEJEPERSONALET KAN MED FLEXCARETV
INDDRAGE BORGERENS EGET TV I DEN DAGLIGE PLEJE, HVILKET FRIGIVER TID TIL MERE OMSORGSPLEJE, NÅR DE MANGE DAGLIGDAGS BESKEDER KAN LEVERES VIA TV’ET PÅ
STUEN. PÅ DEN MÅDE GIVER DIGITALISERINGEN MERE TID TIL VARME HÆNDER.
Der er store gevinster at hente for borgerne med velfærdsteknologien –
ikke mindst når vi ser på livskvaliteten. Samtidig kan FlexCareTV-løsningen
hjælpe til med at opnå besparelser, da f.eks. fysio- og træningsvideoer vises
direkte på beboerens skærm med automatiske påmindelser om at udføre
øvelser.
Dette er en forudsætning for, at den skadede beboer bliver hurtigere rask
og selvhjulpen. Dermed vil perioden, hvor beboeren kræver ekstra pleje,
blive kortere. På samme måde kan beboeren på sit eget TV mindes om tider
til læge, frisør mv., så antallet af missede aftaler reduceres.
Plejepersonalet kan med FlexCareTV inddrage borgerens eget TV i den
daglige pleje. Det giver mere tid til omsorgspleje, når de mange dagligdags
beskeder kan leveres via TV’et på stuen.
ET AF VERDENS BEDSTE OG MEST DIGITALISEREDE LANDE
I Danmark har vi det privilegium at leve i et af verdens bedste og mest digitaliserede lande. Men i Atea vil vi mere end det. Som specialister i it-infrastruktur vil vi være med til at forme et endnu bedre Danmark. Sammen med
vores kunder udvikler vi løsninger, som næste generation kan være stolte
over, og som giver os alle sammen endnu mere værdi. Derfor vil vi f.eks.
bidrage til mere effektiv læring i skolerne, styrke kommunernes borgerservice og hjælpe politiet, redningstjenesten og sundhedsvæsenet til at levere
endnu bedre velfærd.

Udbuddet af produkter, løsninger og kompetencer på vores hylder er
omfattende – fra design, udvikling og produktforbedring, til implementering
og drift. Atea er bindeled mellem det offentlige Danmark og en perlerække
af cloudbaserede SaaS-ydelser (Software as a Service), som vi ved, kan styrke
servicen over for borgerne – hurtigt, effektivt og omkostningsreducerende.
Sammen med vores partnere bygger vi skræddersyede løsningskoncepter
helt ned på forvaltningsniveau. Dermed slipper it-afdelingerne i den offentlige sektor for at sidde med et kludetæppe af forskellige leverandører. Det
reducerer kompleksiteten og gør det lettere at fokusere på det væsentlige
– at levere fremtidssikrede velfærdsydelser.
På årets Digitaliseringsmesse ønsker vi at vise, hvordan vi sammen med
vores software- og applikationspartnere kan skræddersy løsninger, så de
dækker hver enkelt kundes individuelle behov. På den måde sikrer vi, at vi
skaber mest mulig velfærd for de offentlige investeringer i ny teknologi.

KOM FORBI ATEAS STAND OG FÅ EN SNAK MED OS OG VORES PARTNER POWERNET, FOR AT HØRE MERE OM, HVORDAN VI KAN GØRE
KOLDE HÆNDER VARME PÅ PLEJEHJEMMENE.

